
UMOWA Nr 

na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i

zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen dla potrzeb Powiatowego Centrum

Medycznego w Grójcu sp. z o.o.

zawarta w dniu ………………….. 2022 roku pomiędzy:

Powiatowe  Centrum  Medyczne  w  Grójcu  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością z  siedzibą  w  Grójcu  przy  ulicy  Piotra  Skargi  10,  KRS:

0000351118, NIP: 7972019261 reprezentowaną przez:

Joanna Czarnecka  – Prezesa Zarządu

(zwaną dalej „Zamawiającym”)

a

 …………………………………………  z siedzibą w ………………………..  przy ulicy

……………………………………, KRS: ……………………, REGON: …………………..,

NIP: ……………………….. reprezentowaną przez :

1. ……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

(zwaną dalej „Wykonawcą”)

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizowania  na  rzecz  Zamawiającego

dostaw towarów w postaci gazów medycznych i technicznych wskazanych w

Załączniku  nr  1 do  niniejszej  umowy  oraz,  do  dzierżawy  na  rzecz

Zamawiającego butli i  zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen  medyczny o

pojemności minimum ……………. (słownie: …………………) kg.
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2. Zbiornik  kriogeniczny  na  ciekły  tlen   medyczny,  o  którym mowa w ust.  1

powyżej, zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego

wraz z montażem do dnia ………….. 2022 r. 

3. W sytuacji,  gdy  zaistnieje  taka  konieczność,  Wykonawca  zobowiązuje  się

koordynować  demontaż  istniejącego  już  u  Zamawiającego  zbiornika

kriogenicznego  w  taki  sposób,  aby  przerwa  w  dostawie  gazu  na  rzecz

Zamawiającego była nie większa niż 6 (słownie: sześć) godzin.

4. Okres  obowiązywania  umowy  Strony  ustalają  na  ……………  (słownie:

……………….) miesiące od daty jej zawarcia.

5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy do

czasu wyczerpania jej  wartości  brutto,  nie dłużej  jednak niż 6 miesięcy,  w

przypadku  gdy  przed  upływem  terminu  jej  obowiązywania  nie  zostanie

wyczerpana  wartość  brutto  umowy.  Przedłużenie  wymaga  zgody  Stron  i

sporządzenia  aneksu  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  W

przypadku odmowy zawarcia aneksu przez Wykonawcę, Wykonawca zwalnia

Zamawiającego  z  ewentualnej  odpowiedzialności  z  tytułu  szkody  z  tytułu

zmniejszenia zamówienia.

6. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 2 tj. oferta Wykonawcy z dnia

………………… 2022 roku.

§ 2. 

Warunki dostawy

1. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo na podstawie

zamówień wysłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem, mailem

lub telefonicznie z określeniem asortymentu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wynikający z zamówienia w

ciągu  48  (słownie:  czterdziestu  ośmiu)  godzin  od  złożonego  zamówienia

(dostępność  całodobowa)  wraz  z  jego  rozładunkiem  w  siedzibie

Zamawiającego.  Dostawy realizowane będą  sukcesywnie  w  zależności  od

aktualnych potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewni przy dostawie butli równoczesny odbiór pustych butli od

Zamawiającego.

4. Butle z gazem będą wymieniane i dostarczane transportem Wykonawcy na

jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
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5. Dzierżawione butle na gazy mają posiadać aktualną legalizację.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  własnych  butli  i  zbiornika

kriogenicznego w sposób umożliwiający ich identyfikację. Butle powinny być

standardowe, oznakowane kolorystycznie według obowiązujących przepisów,

z plombą oraz kołnierzem i kołpakiem zabezpieczającym zawór.

7. Wykonawca  ma  obowiązek  legalizacji,  naprawy  oraz  malowania  butli

będących własnością Zamawiającego.

8. Wykonawca  zapewni  opakowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami i normami.

9. Przedmiot  umowy  oferowany  przez  Wykonawcę  musi  być  zgodny  z

wymogami Polskich Norm Jakościowych, posiadać stosowne zgłoszenie do

rejestru  wyrobów  medycznych  lub  dokument  CE  (zgodnie  z  ustawą  o

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) oraz aktualizację w zakresie

legalizacji butli oraz zbiornika kriogenicznego.

10.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w

przypadku dostawy niezgodnej z umową lub z zamówieniem lub uszkodzonej.

11.Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy

jest  ……………………………..   nr  tel.:  ……………………  nr  fax:

………………………., e-mail: ………………………………

12.Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest

……………………………..   nr  tel.:  ……………………  nr  fax:

………………………., e-mail: ………………………………

§ 3. 

Dostawa przedmiotu umowy, ubezpieczenie i transport 

1. Każdorazowa  dostawa  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę

Zamawiającemu potwierdzona zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym,

którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  3 do  niniejszej  umowy.  Za  miejsce

dostawy uznaje się siedzibę Zamawiającego: ulica Piotra Skargi 10, 05-600

Grójec.

2. Do momentu wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, wszelkie ryzyko

utraty bądź uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.
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3. Wykonawca  zapewnia  dostarczanie  gazów  transportem na  własny  koszt  i

ryzyko, pojazdami spełniającymi obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz z

obsługą posiadającą uprawnienia do przewozu gazów. 

4. Koszt  ubezpieczenia  przedmiotu  umowy  do  momentu  jego  odbioru  przez

Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

5. Do każdej dostawy gazów, Wykonawca dostarczy świadectwo zgodności lub

świadectwo kontroli jakości za zgodność z wymaganymi parametrami.

6. Zamawiający  odmówi  odbioru  przedmiotu  umowy  nie  spełniającego

wymogów wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów

czy norm.

§ 4.

 Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady

jakościowe przedmiotu umowy oraz jakąkolwiek niezgodność z asortymentem

określonym w Załączniku nr 1.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady

prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób

trzecich  wynikające   z  naruszenia  praw  własności  intelektualnej  lub

przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki

towarowe  oraz  praw  z  rejestracji  na  wzory  użytkowe  i  przemysłowe,

pozostające  w związku  z  wprowadzeniem towaru  do  obrotu  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 

Gwarancja jakości, reklamacje

1. W okresie obowiązywania niniejszej  umowy oraz w terminie 6 miesięcy po

jego upływie, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar

w ramach umowy jest  wolny  od  wad fizycznych  w rozumieniu  §  4  ust.  1

niniejszej  umowy.  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu

gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na

piśmie, faxem lub mailowo nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu)

dni od chwili zrealizowania dostawy.
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3. Reklamacje  Zamawiającego  będą  rozpoznawane  przez  Wykonawcę,  nie

później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty otrzymania zgłoszenia o

wadzie.

4. Odbiór asortymentu będącego przedmiotem reklamacji jak również dostawa

nowego  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  na

zasadach wynikających z § 3 niniejszej umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu umowy na kwotę …………..

……………… PLN  brutto (słownie  zł.:

……………………………………………………………….……………………

złotych)  tj.  ………………………….. PLN  netto (słownie  zł.:

……………………………………………………………………………………

złotych).

2. W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  wynagrodzenie  o  którym mowa  w  ust.  1  i

poszczególne  ceny  jednostkowe  wskazane  w  Załączniku  nr  1  do  umowy,

obejmują wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy (w szczególności:

wynagrodzenie  za  dostawę  i  dzierżawę,  wynagrodzenie  związane  z

opakowaniem,  czynnościami  dotyczącymi  przygotowania:  dostawy,

transportu,  rozładunku  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,

ubezpieczenia  przedmiotu  umowy  do  chwili  odbioru  towaru  przez

Zamawiającego, koszty przesyłki,  koszty związane z wszelkimi należnościami

publiczno-prawnymi  tj.  opłatami  celnymi,  skarbowymi  lub  innymi  opłatami

pośrednimi, itp.).

3. Wraz  z  dostawą  dotyczącą  danego  zamówienia,  Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu fakturę VAT.

4. Nieuwzględnienie  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  kosztów  na  etapie

przygotowania oferty nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w

stosunku do Zamawiającego.

5. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą  następowały  po

każdym zrealizowanym prawidłowo zamówieniu,  według cen jednostkowych

przedstawionych  określonych w Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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6. Ceny  jednostkowe  netto  towarów  objętych  niniejszą  umową  określone  w

Załączniku nr 1 do umowy będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres

trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.

7. Zapłata  ceny  za  dostarczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  przelewem  na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT.

8. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  przelewem,  w

terminie  …………  (słownie:  ……………)  dni  od  daty  doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, przy

czym  za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.

9. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

10.Realizacja  umowy  uzależniona  będzie  od  faktycznych  potrzeb

Zamawiającego.  Wykonawcy  nie  przysługuje  wobec  Zamawiającego

roszczenie  z  tytułu  niewykorzystania  ilościowego  przedmiotu  umowy  oraz

niewykorzystania całej wartości umowy. 

11.W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  dostarczy  przedmiotu  umowy  w

którymkolwiek  z  terminów  określonych  w  części  dotyczącej  dostaw,

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od

innego  Wykonawcy  w  liczbie  i  asortymencie  odpowiadającym

niezrealizowanej  części  dostawy  i  oprócz  naliczenia  Wykonawcy  kary

umownej, obciąży Wykonawcę kosztami, o których mowa w ust. 12 poniżej.

12.  Zakup  interwencyjny  skutkuje  zmniejszeniem  ilości  przedmiotu  umowy  o

wielkość  tego  zakupu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  ponadto  do  zwrotu

Zamawiającemu  różnicy  pomiędzy  ceną  zakupu  interwencyjnego  i  ceną

niewykonanej  części  dostawy  (w  wysokości  udokumentowanej  fakturami).

Zwrot  może  nastąpić  poprzez  potrącenie  przez  Zamawiającego  różnicy  z

bieżących należności Wykonawcy.

§ 7.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy w

całości  lub  w  części  Zamawiający  naliczy  karę  umowną,  której  wysokość

określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
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2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  zapłaci  on

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Zamawiającego  zapłaci  on

Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. 

4. Z  tytułu  opóźnienia  w dostarczeniu  towaru  wolnego  od  wad,  Zamawiający

naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu

umowy za każdy dzień opóźnienia. 

5. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącania  naliczanych  kar

umownych z przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

7. Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących

sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W

takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

8. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

9. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy (lub jej części) ze skutkiem

natychmiastowym z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu

do  zaprzestania  naruszeń  w  przypadku  wystąpienia  następujących

okoliczności polegających na:

a) trzykrotnej  zwłoce w realizacji  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę lub

trzykrotnym  zrealizowaniu  dostawy  przedmiotu  umowy  zawierającego

wady;

b) podwyższeniu cen jednostkowych przez  Wykonawcę z naruszeniem trybu

określonego w § 9 ust. 5 niniejszej umowy;

c) nierozpoczęciu  przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn realizacji

przedmiotu umowy przez okres 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od
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dnia  podpisania  umowy  lub  jej  niekontynuowania  pomimo  wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie;

d) stwierdzeniu  powierzenia  przez Wykonawcę realizacji  zamówienia  innym

podmiotom  (podwykonawcom)  bez  zgody  Zamawiającego,  wyrażonej  w

formie pisemnej;

e) stwierdzeniu przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu umowy i

bezskutecznym  upływie  terminu  dodatkowego  wyznaczonego  przez

Zamawiającego na usunięcie występujących nieprawidłowości;

f) realizacji przez Wykonawcę zamówienia niezgodnie z umową.

§ 8. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający  i  Wykonawca  podejmą  starania  w  celu  polubownego

rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z

umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową,

na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli  po  30  (słownie:  trzydziestu)  dniach  od  rozpoczęcia  bezpośrednich

negocjacji,  Zamawiający  i  Wykonawca  nie  są  w  stanie  polubownie

rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9. 

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W  zakresie  nieuregulowanym  w  umowie  znajdują  zastosowanie  przepisy

prawa  powszechnie  obowiązującego,  w  szczególności  przepisy  ustawy

Kodeks cywilny.

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.

4. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy w

trakcie trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w

życie  stosownego  rozporządzenia  lub  ustawy,  z  tym  zastrzeżeniem,  że

zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.

8



5. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  –  z  zastrzeżeniem  formy

przewidzianej w ust. 3 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści

oferty,  na podstawie  której  dokonano wyboru  Wykonawcy w  następującym

zakresie: 

a) obniżenia kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki

podatku od towarów i usług; 

b) w  przypadku  wykreślenia  danego  produktu  z  urzędowego  wykazu

produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium  RP i braku dostępności

na  rynku  produktów  o  pełnej  zgodności,  wycofania  przez  producenta

któregokolwiek  z  produktów określonych w Załączniku  nr  1,  zamiany  na

produkt z tej samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu

w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany

produkt;

c) obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy;

d)  zmiany  danych  lub  przekształcenia  Wykonawcy  (np.  zmiana  siedziby,

adresu, nazwy, przejęcia, fuzji, zmiany formy prawnej);

e) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie

mającym wpływ na realizację umowy.

6. Z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  4  i  5  powyżej,  w  każdym  przypadku

wyklucza  się  takie  zmiany  umowy,  które  byłyby  niekorzystne  dla

Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną

umowy; 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów

między  Stronami.  Do skuteczności  tych  zmian  wymagane jest  pisemne

zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych

teleadresowych  korespondencję  przesłaną  na  dotychczasowy  adres

uznaje się za doręczoną.
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§ 10. 

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących

ochrony  danych  osobowych  pozyskanych  w  trakcie  realizacji  umowy.

Wykonawca  nie  może  w  żaden  inny  sposób  wykorzystywać  pozyskanych

danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy, w szczególności nie może

ich używać w celach reklamowych i marketingowych.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  obowiązków  informacyjnych

przewidzianych  w  art.  13  lub  art.  14  rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1 (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane

osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  związku  z  realizacją

przedmiotowego zamówienia.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  zmianie

formy  prawnej  prowadzonej  działalności,  o  wszczęciu  postępowania

układowego  lub  upadłościowego  oraz  zmianie  jego  sytuacji  ekonomicznej

mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod

rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za

doręczoną  korespondencję  skierowaną  na  ostatni  adres  podany  przez

Wykonawcę.

4. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  przenoszenia  praw  i  obowiązków

wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osoby  trzecie  bez  pisemnej  zgody

Zamawiającego.

5. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z

czego  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy  oraz  dwa  egzemplarze  dla

Zamawiającego. 

Załącznik do umowy: 

Załącznik nr 1 – wykaz gazów objętych przedmiotem umowy wraz cenami;

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.
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WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJĄCY:       

…………………                                                                 …………………….                
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Załącznik nr 1 do umowy na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z

dzierżawą butli  i  zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen dla potrzeb Powiatowego

Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Wykaz gazów objętych przedmiotem umowy wraz cenami

Lp. Asortyment Opakowanie J.m. Ilość Cena

jednostkowa

netto

Stawka

VAT

Wartość

brutto

1. Tlen medyczny Butla 40l 

(6,4m³)

Szt. 58

2. Tlen medyczny Butla 10l

(1,9m³)

Szt. 162

3. Tlen medyczny Butla 2l

(0,4m³

Szt. 196

4. Podtlenek 

azotu 

medyczny 

czystość 

powyżej 98%

Butla 10l

(7kg)

Szt. 98

5. Azot ciekły 

medyczny

Zbiornik do 

napełniania 

o 

pojemności 

240l

Szt.

38

6. Dwutlenek 

węgla 

medyczny 

czystość 

powyżej 

99,95%

Butla 10l

(7,5kg)

Szt. 48

7. Acetylen 

spawalniczy

Butla 40l

(5-8kg)

Szt. 6

8. Tlen 

techniczny 

spawalniczy

Butla 50l Szt. 6
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Załącznik nr 3 do umowy na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z

dzierżawą butli  i  zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen dla potrzeb Powiatowego

Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO – ODBIORCZEGO 

spisany w Grójcu, w dniu dostawy tj.:  ……………………..…………. roku pomiędzy:

Powiatowe Centrum Medycznym w Grójcu sp.  z o.o. reprezentowanym przez:

………………………………………….., zwaną dalej „Zamawiającym”,

i

……………………………………………………………………… reprezentowanym

przez: …………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”.

Przedmiot i ilość dostawy: 

…………………………………………………………………………………………………

                          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Uwagi do Protokołu:

…………………………………………………………………………………………………

za Zamawiającego:                                                                       za Wykonawcę:
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